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Zomer – Programma

“DE  WEG  VAN  JE  STEM”
o.l.v. Erik Karsemeijer

Omgeven door natuur en stilte zullen we deze drie dagen op vele manieren de wegen
van onze stem, adem en de klanken van boventonen verkennen.
's Morgens beginnen we met een dagelijkse adem- en klankmeditatie Daarna doen we
oefeningen om vertrouwd te raken met ons lichaam en haar innerlijke resonantie. 

Via boventoonzang en stemimprovisaties leer je de mogelijkheden en klankkleuren van
je eigen 'instrument' bewust te worden en te ontplooien. De boventonen nodigen ons
hierbij uit op een nieuwe manier naar onszelf en anderen te luisteren.   

's  Avonds  bestaat  het  programma  uit  mantra-zingen,  Zen-spelen,  zingen  met  de
tanpura, en het luisteren naar gong en klankschalen. Voor deze zomer-workshop is
geen geschoolde stem nodig. Het genieten staat deze dagen centraal.

____________________________________________________________________________

DATUM EN TIJDEN:
   14 / 15 / 16 Juli  2017

Lestijden:  9.00-12.30  en  20.00-22.00

____________________________________________________________________________

ONTSPANNING

De  middagen  in  deze  zomerworkshop  zijn  vrij  om  van  de  prachtige  omgeving  te
genieten. Je kunt lekker gaan wandelen in de bossen of zwemmen in één van de mooie
vennen,  direct in de buurt.  In het dorp kunnen  fietsen gehuurd worden en in de
omgeving  zijn  voldoende  mogelijkheden  om  uitstapjes  te  maken.  Ook  kan  je  je
natuurlijk bij ons in de tuin verpozen of boven in het atelier  vrij werken. 

De gezamenlijke maaltijden zijn vegetarisch en door onszelf met zorg en aandacht
bereid, waar mogelijk met B.D. producten of uit eigen tuin.



CENTRUM / DOCENTEN

Deze   zomerworkshop  wordt  gegeven  in  KlankKleur,  Studio  voor  Klankmassage  en
Vrije  Muziek.  Het  is  een  kleinschalig,  maar  actief  centrum,  waar  je  sfeer  en
huiselijkheid kunt ervaren. Een groepsgrootte van maximaal 12 personen waarborgt
persoonlijke aandacht en individuele begeleiding.

KlankKleur is in 1990 opgericht door Erik Karsemeijer, musicus en klanktherapeut en
Eveline  Bekkering,  beeldhouwer  en  tekentherapeute.  Beiden  hebben  een  ruime
ervaring in zowel het lesgeven aan groepen, als in de therapeutische begeleiding van
mensen in hun persoonlijke levensloop.

VERBLIJF

In en net buiten het dorp zijn diverse pensions met 1- en 2 persoonskamers en er zijn
verschillende campings. Voor adressen en telefoonnummers, zie onze  website onder
Centrum-info of bel ons even.

KOSTEN:

€ 285,= per workshop (3 dagen), incl. cursusmateriaal,  lunches, diners, koffie, thee en
wijn/frisdrank. Excl. overnachtingen. Wanneer je je aanmeldt voor 15 mei ontvang je
€ 15,- korting!

 INSCHRIJVING: 

Je kunt je inschrijven d.m.v. het hieronder bijgevoegde aanmeldingsformulier, 
maar daarnaast ook graag even een mailtje sturen i.v.m. verblijf in het buitenland! 

Wanneer je het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend per post retourneert,
en de helft van het cursusgeld overmaakt, reserveren wij een plek voor je. 
Het restant dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de workshop te zijn voldaan.
Restitutie  van  het  inschrijfgeld  is  mogelijk  tot  twee  weken  voor  aanvang  van  de
workshop  minus  €  30,-  administratiekosten.  Daarna  is  men  het  totale  bedrag
verschuldigd!

Het cursusgeld kan worden voldaan o.v.v. zomer-workshop/datum op rek.nr: 
NL55 RABO 01420.47.902  t.n.v. Studio Klankkleur  -  Grolloo.

                                      ____________________________



AANMELDINGSFORMULIER ZOMER-WORKSHOP

Naam............................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

Postcode.......................................................................................................................................

Woonplaats..................................................................................................................................

Telefoon.......................................................................................................................................

Email………………………………………………………………………………………………………………..............

Evt. dieetvoorschriften…………………………………………………………………………………………………..

Geeft zich op voor de  workshop:

0   14 t/m 16 juli  - De weg van je stem.

Kostprijs: € 285,= per workshop   (3 dagen) 

Door het plaatsen van je handtekening verklaar je je akkoord met de voorwaarden, 
zoals die in de folder zijn omschreven.
Het annuleren van een aanmelding kan tot 2 weken voor aanvang van de workshops. 
In dat geval is men € 30, - administratiekosten verschuldigd. 
Annulering op kortere termijn geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie. 

Wanneer de workshop door de kant van het instituut niet door kan gaan wordt het tot 
dan toe betaalde geld volledig teruggestort. Door ondertekening van dit formulier verklaar 
ik mij akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

Datum................................................... Handtekening .....................................…

Opsturen naar:

KLANKKLEUR
HOOFDSTRAAT 8
9444 PB GROLLOO
info@klankkleur.nl
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